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Με 3 ευρώ μπορείτε να πιείτε έναν καφέ, να διαβάσετε μια κυριακάτικη
εφημερίδα, να μιλήσετε 10 λεπτά στο κινητό σας,
ή να βοηθήσετε ένα είδος που απειλείται, να επιβιώσει!
Ναι, θέλω κι εγώ να υιοθετήσω συμβολικά, ένα απειλούμενο είδος!
Όνομα: ............................................................................. Επώνυμο: ........................................................................
Οδός: ................................................... Αριθ.: ....... Πόλη: .......................................................... Τ.Κ.: ................
Τηλ.: ............................. Έτος γέννησης: ................ Aριθ. υποστηρικτή (εάν είστε): ..........................................

Δελφίνι

Γιγάντιο πάντα

Πολική Αρκούδα

Κραυγαετό

Caretta caretta

Τίγρη

Γίνομαι Yποστηρικτής του WWF Ελλάς και Υιοθετώ:

Προσφέρω κάθε μήνα το ποσό: q€3 q€5 q€10 q€.................... (άλλο ποσό)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στείλτε το κουπόνι στο WWF Ελλάς, Φιλελλήνων 26, Αθήνα 105 58, ή με fax: 210-3247578
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Ένας
χρόνος πέρασε...
±½ÎÒÁ
ÄÅÍ ÅÉ ÖÁ»ÍÎ

×Í»ÍÒÅ×ÊÈ

®½ËÎÕ
£Î×ÐÌÉÏÒÈÕ

±Î «ÐÑÉÍÎ+©ÌÅ»
ÑÒÎ «2Î Business Show»

Ένας χρόνος πέρασε από την πρώτη έκδοση του περιοδικού Πράσινο+Μπλε.

ÑÅÌ. 8

¤½ÍÁÉ ÁÁÐÁ½ÒÈÒÈ È ÄÐÑÈ
ËÁÉ È Å×ÁÉÑÓÈÑ½Á ¾ÌÔÍ ÁÕ.
ÑÅÌ. 6

¢ÍÁËÀËÌÔÑÈ
ÖÁÐÒÉÎÀ
1o ×ÍÑÉÎ ©ÅÑÎÌÎÇÇ½Î×

Ένα χρόνο πριν, δεσμευτήκαμε και ξεκινήσαμε την προσπάθεια ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας.
Εστιάσαμε ιδιαίτερα στους νέους, στους οποίους και μοιράζουμε δωρεάν το
περιοδικό μας.

ÑÅÌ. 14

11

Υλοποιήσαμε δράσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, προσπαθώντας να κρατήσουμε
αναμμένη τη φλόγα του ενδιαφέροντος. Μια φλόγα που πιστεύουμε ότι ανάψαμε
στην περιοχή μας από την πρώτη κιόλας στιγμή της παρουσίας μας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθειά μας αυτή έφερε κάποια αποτελέσματα.

Τάσος Ξύδης

Καταφέραμε να ταράξουμε -έστω και λίγο- την καθημερινότητά μας, με θέματα που
μας αφορούν όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές και τα περιβαλλοντικά ζητήματα,
για τα οποία δεν έχουμε πλέον δικαιολογίες για να μένουμε απαθείς.

Επιμέλεια Ύλης / Δημιουργικό

Μπήκαμε μπροστά υλοποιώντας δράσεις ενημέρωσης και εθελοντισμού και σε
αυτή την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι.

Υπεύθυνος Έκδοσης

DEPEND LTD
info@depend.gr

Πολλοί είναι αυτοί που μας εμπιστεύονται και μας υποστηρίζουν.
Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε πιο δυνατά
τη νέα χρόνια, κόντρα στην μιζέρια της εποχής μας και γεμίζοντας με ελπίδα τα
όνειρα των νέων ανθρώπων, που σήμερα καλούνται να πληρώσουν τα λάθη των
προηγούμενων γενιών.

Σχεδιασμός Εντύπου

Τάσος Λοβέρδος
t.loverdos@gmail.com

Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να είναι γεμάτος υγεία, αγάπη και ελπίδα για ένα
καλύτερο μέλλον.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ
Μεσολογγίου 16,
30 300, Ναύπακτος
Τηλ/Fax: 26340 25016

Να είστε καλά.

Τάσος Ξύδης
Υπεύθυνος Έκδοσης

e-mail: prasino.mple@ecomagazine.gr
www.ecomagazine.gr
Νέο τηλ/fax:

26340 25016

Απαγορεύται η αναδημοσίευση

Νέο e-mail:

.gr

comagazine

@e
prasino.mple

χωρίς άδεια του εκδότη Ν. 2121/1993
Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι

PkM_11_01_17.indd 3

Δ Ω Ρ Ε Α Ν

15/12/2009 10:07:22 πμ

4 ΟΙΚΟιδέες

Απλές ιδέες!
Έτσι απλά, τόσο σημαντικά...
Πλένετε τα φρούτα και τα λαχανικά σας σε μια λεκάνη με νερό και όχι κάτω από την ανοικτή βρύση.
Θα εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερο νερό ποτίζοντας τα
φυτά σας με το νερό που θα περισσέψει.

Το γλυκό νερό είναι σπάνιο! Περίπου το 97,5% του
νερού στη Γη είναι αλμυρό νερό, αφήνοντας μόνο ένα 2,5%
γλυκού νερού. Από αυτό το ποσοστό, πάνω από τα δύο
τρίτα βρίσκεται στους παγετώνες και τους πολικούς πάγους.
Το υπόλοιπο μη παγωμένο γλυκό νερό υφίσταται κυρίως
ως υπόγεια ύδατα, ενώ μόλις ένα μικρό κλάσμα εντοπίζεται
στα ποτάμια, τις λίμνες ή στην ατμόσφαιρα. Το νερό είναι
ένα πολύτιμο αγαθό, χρησιμοποιείτε το υπεύθυνα και μην
το σπαταλάτε!
Μια βρύση που στάζει σπαταλά
έως και ένα λίτρο νερού κάθε ώρα.
Σε μια εβδομάδα, αυτό φτάνει για να
γεμίσει μια μπανιέρα. Το πόσιμο νερό
είναι πολύτιμο. Μην το σπαταλάτε!
Μια τουαλέτα με διαρροή μπορεί
να σπαταλήσει έως και 200 λίτρα νερού την ημέρα. Αυτό αντιστοιχεί με το να
πατήσετε το καζανάκι 50 φορές. Ελέγξτε την
τουαλέτα σας για πιθανές διαρροές.
Ακούγεται προφανές, αλλά ένας σίγουρος τρόπος για να εξοικονομήσετε νερό από το πλύσιμο των ρούχων είναι να
πλένετε λιγότερο! Πριν βάλετε μπροστά το
πλυντήριό σας, περιμένετε να γεμίσει εντελώς και
ελέγξτε εάν τα ρούχα σας είναι πραγματικά βρώμικα. Το να τα φορέσετε μία φορά δε σημαίνει ότι χρειάζονται πλύσιμο.
Ποτίζετε τον κήπο σας αργά το βράδυ ή νωρίς το
πρωί. Αυτές τις ώρες, όταν έχει περισσότερη δροσιά, χάνεται
λιγότερο νερό λόγω εξάτμισης, και έτσι τα φυτά απορροφούν περισσότερο.
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ΦΩΤΟιστορίες 5

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
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6 Συνέντευξη Νίκος Βουρλιώτης

Είναι απαραίτητη η δράση και
η ευαισθησία όλων μας.

Η

αγάπη του για τη μουσική τον έσπρωξε, στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, πίσω από τα πλατό,
στη θέση του DJ παίζοντας soul, funk & rap. Σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, δημιούργησε μαζί
με τον Μιχάλη Παπαθανασίου, τους Goin’ Through. Συνεργάστηκε δισκογραφικά με πολλούς
και διάφορους καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων και οι Βασίλης Σαλέας, Βλάσης Μπονάτσος, David Lynch,
Terror X Crew, Λάκης Παπαδόπουλος, ‘Aλκηστις Πρωτοψάλτη, Στέλιος Ρόκκος, Μαρίνα Σκιαδαρέση,
Γιώργος Μαζωνάκης κ.α. κερδίζοντας απ’ όλη αυτή τη δραστηριότητα 4 χρυσούς κι έναν πλατινένιο δίσκο.
Ο σημαντικότερος εκφραστής σήμερα της hip-hop στην Ελλάδα, μοιράζεται τους προβληματισμούς και τις
θέσεις του για το περιβάλλον, σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Πράσινο+Μπλε.
Τι πιστεύεις για την περιβαλλοντική
συνείδηση του Έλληνα. Τι είναι αυτό που
θα τον έκανε πιο «ενεργό» πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο.
Η γνώμη μου είναι ότι τα πάντα ξεκινούν
από πολύ νωρίς, από την οικογένεια και
το σχολείο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλλιεργείται η προσωπικότητα καθώς και η συνείδηση για το οτιδήποτε.
Μια κοινωνία που δε μαθαίνει από νωρίς
το παιδί να σέβεται και να αγαπά το περιβάλλον δεν μπορεί να έχει καμία απαίτηση για «δραστηριότητα» και ευαισθησία
απέναντι σε αυτό...
Τι προσέχεις να κάνεις συστηματικά
στην καθημερινή σου προσωπική ζωή
που συντείνει στην προστασία του περιβάλλοντος;
Θα έλεγα ότι ένα από τα πιο βασικά πράγματα που προσέχω καθημερινά είναι η
λογική κατανάλωση νερού. Προσπαθώ
παράλληλα να ανακυκλώνω συσκευές
καθώς και «άχρηστα» πράγματα που
αποτελούν ανακυκλώσιμη ύλη.
Με όπλα την σύνθεση και το τραγούδι
που αποτελούν τα εκφραστικά σου μέσα,
πόσο και πως πιστεύεις ότι θα βοηθήσεις
στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της εποχής που απασχολεί όλους μας;
Οι λύσεις είναι συγκεκριμένες και τις ξέ-
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Συνέντευξη Νίκος Βουρλιώτης 7

ρουμε πια όλοι. Η πολιτεία είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τη θεσμοθέτηση αλλά
και για την εφαρμογή τους. Τα τραγούδια
πρέπει να παίξουν αρχικά το ρόλο της
ενημέρωσης αλλά και της αφύπνισης,
της έμπνευσης και πολλές φορές της καθοδήγησης προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το πρόβλημα του περιβάλλοντος
πιστεύεις ότι ο κόσμος σήμερα το βλέπει
ως ένα πρόβλημα της «μόδας» ή ως ένα
σημαντικό θέμα που επηρεάζει ολοένα
περισσότερο καθημερινά την ζωή του.
Θα ήταν μεγάλη ανοησία να αντιμετωπίσει σήμερα ο οποιοσδήποτε από
εμάς ένα τέτοιο πρόβλημα με μειωμένη
σοβαρότητα ή ευθύνη. Σαφέστατα δεν
πρόκειται για μόδα αλλά για την ίδια
τη ζωή. Δεν χωράει καμία αμφιβολία
σε αυτό...
Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και σε
εξοργίζει στην πολιτική των κυβερνήσεων αλλά και στη συμπεριφορά των
ανθρώπων σήμερα σε ότι αφορά το περιβάλλον.
Το πιο εξοργιστικό από όλα είναι να ζητάει η πολιτεία ευθύνες από τους πολίτες
και τη «δράση» τους, ενώ παράλληλα
με την ανοχή της να υποθάλπει τους ηθικούς αυτουργούς για τα «εγκλήματα»
τους κατά του περιβάλλοντος και της
φύσης.
Αλήθεια, πόσες φορές ακούσατε κάτι
που να αφορά την «παραδειγματική»
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τιμωρία επιχειρήσεων που «βιάζουν»
συστηματικά το περιβάλλον; Την ίδια
στιγμή που οι διαφημιστικές καμπάνιες
για την προστασία του περιβάλλοντος
έχουν στόχο τη «συνείδηση» ενός χρήστη υπολογιστή, ενός οδηγού αυτοκινήτου μεγάλου κυβισμού, ή ενός ξεχασιάρη που φεύγει από το σπίτι αφήνοντας την tv standby. Η πολιτεία δείχνει
πραγματικά ασυνείδητη κάνοντας τα
στραβά μάτια σε πολύ σοβαρές παρα-

βάσεις και δίνοντας «άσυλο» σε παραβάτες με μεγάλο «χαρτοφυλάκιο».
Πιστεύεις ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα σήμερα ,βοηθά τους νέους να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση;
Πιστεύω πως είναι απλά ανεπαρκές...
Η αποτελεσματικότητα του θα κριθεί στο
άμεσο μέλλον.
Το δικό μας μήνυμα είναι: σκέψου παγκόσμια... δράσε τοπικά. Πιστεύεις ότι οι
τοπικές κοινωνίες μπορούν να προσφέρουν στο παγκόσμιο πρόβλημα του περιβάλλοντος; Αξίζει να προσπαθήσουν;
Πιστεύω πολύ στη δύναμη της θέλησης.
Πιστεύω εξίσου και στη δύναμη των τοπικών κοινωνιών. Ο συνδυασμός αυτών
των δύο μπορεί σαφέστατα να δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ποιότητας
ζωής. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα
από μόνο του. Είναι απαραίτητη λοιπόν η
δράση, η κινητοποίηση και η ευαισθησία
όλων μας.
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8 ΟΙΚΟδράσεις 2ο Business Show

Το «Πράσινο+Μπλε» στο «2ο Business Show»
Για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά πραγματοποιήθηκε
στις 12 και 13 Δεκεμβρίου,
στους εκθεσιακούς &
συνεδριακούς χώρους του
Ξενοδοχείου Imperial στο
Αγρίνιο, το “Business Show”
Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα:
«Το μέλλον της Δυτικής
Ελλάδας μέσα από τις νέες
εναλλακτικές και πράσινες
στρατηγικές ανάπτυξης».
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Σ

το Συνέδριο-Έκθεση, παράλληλα με τις σημαντικές συνεδριακές εκδηλώσεις, λειτούργησε έκθεση περιπτέρων, όπου
φορείς και επιχειρήσεις του Νομού
Αιτωλοακαρνανίας παρουσίασαν τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα τους στο
ευρύ κοινό.
Την ευθύνη της διοργάνωσης της
έκθεσης και των παράλληλων συνεδριακών εκδηλώσεων, είχε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΠ), με την υποστήριξη του
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και
υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.

Το Πράσινο+Μπλε με κεντρικό μήνυμα «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ» έστειλε το δικό του μήνυμα
στους επισκέπτες που πέρασαν από
το περίπτερό του και τους προσκάλεσε να ευαισθητοποιηθούν για ένα καλύτερο αύριο.
Το περίπτερο του περιοδικού επισκέφθηκαν Βουλευτές, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Δήμαρχοι, Νομαρχιακοί-Δημοτικοί
σύμβουλοι, φορείς και απλοί Πολίτες.
Ταυτόχρονα το Πράσινο+Μπλε διοργάνωσε και συντόνισε πάνελ ομιλητών με θέμα: «Το κλίμα είναι στο χέρι

15/12/2009 10:07:39 πμ
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σου». Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για
τις κλιματικές αλλαγές, τι μπορούν να
κάνουν οι επιχειρήσεις, οι φορείς και
οι απλοί πολίτες.
Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών του πάνελ, για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, με την καταγραφή από
επιστημονικής πλευράς, την χρήση
της τεχνολογίας, την ανταπόκριση και
την αντίδραση των επιχειρήσεων αλλά
και των πολιτών στην καθημερινότητά τους, αναδείχθηκε η ανάγκη συνολικών δράσεων, αλλά και καθενός ξεχωριστά, απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του πλανήτη μας.
Η Λέκτωρ του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό-
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ρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, Αγγελική Φωτιάδη, στην εισήγησή της αναφέρθηκε στο θέμα
«Κλιματικές αλλαγές, αίτια, αποτίμηση της σημερινής κατάστασης, και σενάρια για το μέλλον».
Ο πρόεδρος της εταιρείας “agil tech
ΑΕ” Τάκης Σωτηριάδης, μίλησε με θέμα «Η τεχνολογία στην υπηρεσία του
περιβάλλοντος».
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» Γιάννης Φρέρης, με θέμα «Γέφυρα και
Περιβάλλον», παρουσίασε τις δράσεις
της εταιρείας για την προστασία του
περιβάλλοντος αποδεικνύοντας ότι οι
επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν
ουσιαστικά .

Τέλος, ο υπεύθυνος έκδοσης του
περιοδικού Πράσινο+Μπλε Τάσος
Ξύδης, αναφέρθηκε σε «Απλά και καθημερινά» βήματα όλων μας, ώστε με
μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας
συνήθειες να συμβάλλουμε στη προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς να
επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα της
ζωής μας.
Η παρουσία του περιοδικού μας
στο συνέδριο-έκθεση, είχε ως στόχο την γνωστοποίηση της προσπάθειάς μας για ενημέρωση και στον υπόλοιπο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, πλέον των πόλεων Ναυπάκτου, Αντιρρίου
και Μεσολογγίου όπου είδη διανέμεται δωρεάν, καθώς και την ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών.
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10 ΟΙΚΟδράσεις Γνωρίζω την πόλη μου

Γνωρίζω την πόλη μου
Η Πολιτιστική και Περιβαλλοντική περιήγηση μαθητών
των Δημοτικών Σχολείων της Ναυπάκτου ολοκληρώθηκε

Ο

λοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα περιήγησης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Σχολείων της πόλης της
Ναυπάκτου, που διοργάνωσε το περιοδικό για την οικολογία και το περιβάλλον Πράσινο+Μπλε με στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές της Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτι-
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κού Σχολείου, χώρους της πόλης τους, με πολιτιστικό και
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.
Πάνω από 750 μαθητές συμμετείχαν στην περιήγηση
και από τα δέκα (10) Δημοτικά Σχολεία της πόλης της Ναυπάκτου, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους.
Εκπαιδευτικοί και μαθητές δήλωσαν ενθουσιασμένοι με
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το αποτέλεσμα της περιήγησης αφού τους δόθηκε η ευκαιρία με ξεχωριστό και ευχάριστο τρόπο να γνωρίσουν την
ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης τους, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε πεζοπόρο περιήγηση στο
κάστρο, στο χαμάμ, στο ρολόϊ, στα Μποτσαρέικα, στο λιμάνι, στον φάρο, ενώ στην πλατεία του λιμανιού οι μαθητές έμαθαν για την ανακύκλωση μέσω διαδραστικού παιχνιδιού. Στο Φετιχιέ Τζαμί ευχήθηκαν για το περιβάλλον τοποθετόντας τις ευχές τους στο «δέντρο των ευχών».
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την έγκριση της Δνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, της Αρχαιολογίας, του Δήμου Ναυπάκτου, υποστηρίχτηκε από το WWF Ελλάς και πραγματοποιήθηκε με την
ευγενική χορηγία της Vodafone.
Το περιοδικό Πράσινο+Μπλε δεσμεύετε να δώσει συνεχεία στο ίδιο το πρόγραμμα, αλλά και στην προσπάθεια
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών μέσης
εκπαίδευσης, με επόμενες δράσεις που προγραμματίζει για
το 2010.
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12 ΟΙΚΟθέμα Ποδηλατόδρομος Ναυπάκτου

Τρόπος να ζεις!
Ναύπακτος, φιλική και ανθρώπινη σε...

Α

νάμεσα στις 17 πόλεις ανά
την Ελλάδα που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα
“Ένταξη του ποδηλάτου στην Ελληνική
πόλη” και διαθέτουν ποδηλατόδρομο
συγκαταλέγεται και η Ναύπακτος.
Από τις αρχές του 2010, που θα παραδοθεί το έργο, η πόλη της Ναυπάκτου θα διαθέτει μια διαδρομή μήκους
5,5 χιλιομέτρων ποδηλατόδρομου για
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
Η ποδηλατολωρίδα που διατρέχει
τα δυο παραλιακά μέτωπα της πόλης,
από την περιοχή της Βαριάς μέχρι το άλσος στο Γρίμποβο, μέσα από τους κεντρικούς δρόμους και το ιστορικό κέντρο, δίνει την δυνατότητα της οικολογικής και οικονομικής μετακίνησης μειώνοντας ταυτόχρονα την κυκλοφοριακή
πίεση στον ιστό της πόλης.
Επιπλέον όφελος της χρήσης του ποδήλατου ως μέσον μετακίνησης, είναι η
μείωση των ρύπων και των χρόνων που
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δυο τροχούς!

σπαταλούνται στη καθημερινότητα μέσα στα αυτοκίνητα, το πρόβλημα της
στάθμευσης, η ανάπτυξη κοινωνικών
επαφών αλλά και η βελτίωση της υγείας των κατοίκων.
Ταυτόχρονα, ο Δήμος Ναυπάκτου
προχώρησε στην προμήθεια 400 ποδηλάτων, συγκεκριμένων προδιαγραφών,
που θα παρέχονται δωρεάν στους κατοίκους της Ναυπάκτου για τις μετακινήσεις τους.
Τα ποδήλατα αυτά, γυναικεία και
αντρικά, θα παρέχονται στους δημότες κατόπιν της υπογραφής συμβολαίου μακροχρόνιας μίσθωσης, χωρίς κόστος, με την υποχρέωση να επιστρέφονται στον Δήμο μετά την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Στις υποχρεώσεις των δημοτών θα
συμπεριλαμβάνεται η ορθή χρήση αλλά και η συντήρηση των παρεχόμενων
ποδηλάτων.
Ο Δήμος Ναυπάκτου σχεδιάζει επί-

σης την λειτουργία ενός διαδικτυακού
τόπου γύρω από το ποδήλατο, που θα
παρέχει πληροφόρηση για τις διαδικασίες μίσθωσης, για τους ποδηλατοδρόμους και άλλες ποδηλατικές διαδρομές,
για την συντήρηση των ποδηλάτων καθώς και γενικότερες ειδήσεις γύρω από
την ποδηλασία.
Το έργο αναμένεται να αλλάξει την
εικόνα της πόλης δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις, ώστε η Ναύπακτος να
μετατραπεί σε μια πόλη φιλική και ανθρώπινη για όλους, που θα τη χαίρονται κάτοικοι και επισκέπτες. Aς βοηθήσουμε όλοι για μια πιο ανθρώπινη
πόλη.
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14 οικοδράσεις 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

Ανακύκλωση χαρτιού
Η περιβαλλοντική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, αποτελούμενη από 23
μαθήτριες και 21 μαθητές, με υπεύθυνες καθηγήτριες την Μαριάνθη Ζαχαράτου και
την Αλτάνη Σφαέλου, μας μιλούν για την ανακύκλωση του χαρτιού, αλλά και τις
οικολογικές επιπτώσεις από την μη ανακύκλωση του.

Η

αύξηση των απορριμμάτων στη χώρα μας είναι ραγδαία, αφού από
το 1987 μέχρι το 1994 αυξήθηκαν κατά 600.000 με 700.000 τόνους το χρόνο,
φθάνοντας σήμερα οι ποσότητες των οικιακών απορριμμάτων να ανέρχονται σε
3.600.00 τόνους το χρόνο!
Τα απορρίμματα αυτά αρκούν για
να καλύψουν με τον όγκο τους την εθνική οδό από το Ναύπλιο ως την Αλεξανδρούπολη με ένα στρώμα ύψους ενός
μέτρου!

Από τα δένδρα στο...
γραφείο μας!
Το χαρτί κατασκευάζεται από υψη-
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λά συμπυκνωμένες ίνες κυτταρίνης. Τα
είδη που ανακυκλώνονται συνήθως είναι εφημερίδες, χαρτοσακκούλες, κουτιά
από χαρτόνι, χαρτί γραφείου, κ.α.
Κατά την ανακύκλωση όμως υποβαθμίζονται οι ίνες του χαρτιού, μια και η
ανάμειξη και επεξεργασία του με το νερό
τις σπάει και τις κονταίνει.
Για το λόγο αυτό το χαρτί δεν μπορεί
να επαναανακυκλωθεί άπειρες φορές λόγω της φθοράς που υφίστανται οι ίνες.
Στις βιομηχανίες το χαρτί αναμειγνύεται με νερό σχηματίζοντας τον χαρτοπολτό, ο υδροπολτοποιητής διαχωρίζει
τις ίνες του χαρτιού. Οι ίνες μαζί με νερό
δημιουργούν το μίγμα από το οποίο κατόπιν απομακρύνονται τα μέταλλα και οι

διάφορες προσμίξεις. Στο μίγμα προστίθενται χημικά για απομελάνωση, επειδή
όμως παραμένει αρκετό μελάνι σ` αυτό,
το τελικό προϊόν έχει χρώμα φαιό.
Ο καθαρός πολτός μπορεί να μετατραπεί σε 100% προϊόν ανακυκλωμένου
χαρτιού, ή μπορεί να αναμειχθεί με ξυλοπολτό ή παρθένες ίνες για την παραγωγή
χαρτιού ή χαρτονιού που εν μέρει αποτελούνται από ανακυκλωμένες ίνες.
Οι ελληνικές χαρτοβιομηχανίες χρησιμοποιούν κυρίως τις εξής ποιότητες εγχώριων αποκομμάτων: α) εφημερίδες
και περιοδικά β) χαρτοκιβώτια γ) σχολικά βιβλία και τετράδια (χωρίς το εξώφυλλο) δ) ανάμικτα διάφορα. Αντίστοιχα εισάγουμε από το εξωτερικό ειδικές ποιό-
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τητες αποκομμάτων (λευκά, κραφτ κ.α.)
που δεν υπάρχουν καθόλου ή σε μικρές
ποσότητες στη χώρα μας.

Οικολογικές επιπτώσεις από
την μη ανακύκλωση χαρτιού
Σημαντικά οικοσυστήματα απειλούνται από την κατανάλωση χαρτιού. Πολλοί χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες
χαρτιού καθημερινά, όπως ρολό χαρτιού
για την κουζίνα, χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα, χαρτιά για φωτοτυπίες και διαφημίσεις, χαρτιά για περιοδικά και εφημερίδες, χαρτιά για φίλτρα καφέ και τετράδια,
χαρτοκιβώτια και χαρτιά περιτυλίγματος.
Είναι άραγε απαραίτητη η κατανάλωση όλης αυτής της ποσότητας χαρτιού;
Δύο είναι τα κύρια προβλήματα που δημιουργεί η αλόγιστη χρήση χαρτιού.
• Η εκχέρσωση των αυθεντικών δασών
για να καλλιεργηθούν στη θέση τους
τεχνητές καλλιέργειες και
• Η αντικατάσταση του πραγματικού δάσους από συστάδες που αποτελούνται
από ένα μόνο είδος δέντρου
Η εντατική καλλιέργεια ειδών, τα οποία
αναπτύσσονται πολύ γρήγορα με τη φροντίδα χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, είναι η απάντηση της χαρτοβιομηχανίας στα προβλήματα αυτά.
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Τα δέντρα κόβονται όταν ολοκληρωθεί το μέγιστο της ανάπτυξής τους, συνήθως σε λιγότερο από 80 χρόνια.
Αυτό το χρονικό διάστημα είναι σύντομο σε σχέση με το χρόνο που χρειάζεται ένα πραγματικό δάσος για ν’ αναπτυχθεί πλήρως. Η μονοκαλλιέργεια συνέβαλλε στη βιολογική φτώχεια.
Πηγές, ποτάμια ή ρέματα που πηγάζουν από τα δάση κινδυνεύουν με ρύπανση εξ αιτίας της χρήσης φυτοφαρμάκων και νιτρικών λιπασμάτων.
Σπάνια είδη και ανεξερεύνητες σχέσεις
χάνονται για πάντα μαζί με το εξαιρετικό

οικοσύστημα. Χωρίς το δάσος δεν μπορούν να επιβιώσουν σπάνια είδη, συχνά
σημαντικά και για τον άνθρωπο.

Η ζημιά δεν σταματά με το
...κόψιμο των δέντρων.
Για να γίνει το χαρτί η βιομηχανία πρέπει να επεξεργαστεί τους κομμένους κορμούς. Συχνά η επεξεργασία αυτή προκαλεί σημαντική ρύπανση και πολλές βιομηχανίες ρίχνουν απόβλητα που περιέχουν ένα σύνολο οργανοχλωριωμένων
ενώσεων σε υδατικά οικοσυστήματα. Η
διοξίνη, μία από τις πιο επικίνδυνες ουσίες, είναι μέσα σε αυτά τα απόβλητα.
Η μόνη περιβαλλοντικά αποδεκτή
λύση είναι η χρήση οξυγόνου για τη λεύκανση του χαρτιού ή, το καλύτερο, η
χρήση όχι λευκασμένου χαρτιού.
Το τροπικό δάσος που κόβεται δεν
ξανά φυτρώνει. Αλλά και τα δάση που
αντικαθίστανται από τεχνητές καλλιέργειες χάνουν την βιοποικιλότητά τους.
Η σπατάλη χαρτιού ασκεί υπερβολικές πιέσεις πάνω στα δάση του πλανήτη.
Αν μειώσουμε την περιττή κατανάλωση
χαρτιού, αν βελτιώσουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, μπορούμε να
ελαφρύνουμε τις πιέσεις που ασκούνται
πάνω στα δάση. Αυτό θα επιτρέψει και
την περιβαλλοντικά σωστή ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών.

15/12/2009 10:08:23 πμ

16 οικοθέμα Οι φίλοι μας τα ζώα

Έ

να από τα μεγάλα προβλήματα των σύγχρονων
μεγαλουπόλεων αλλά και πολλών μικρότερων,
τείνει να γίνει το θέμα των αδέσποτων ζώων, που
αποτελούν όμως αναπόσπαστο κομμάτι της κάθε πόλης.
Ο υπεύθυνος νομοθετικά φορέας, στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Αδέσποτων Ζώων είναι ο Δήμος, όπως ορίζουν
οι ισχύουσες διατάξεις των Ν.1197/1981, Ν. 3170/2003 και
η Υπουργική Απόφαση 280239/2003.
Από το Δήμο καλύπτεται το κόστος φιλοξενίας, στείρωσης, εμβολιασμού, αποπαρασίτωσης και σίτισης των αδέσποτων ζώων σε ολόκληρη την επικράτειά του.
Το πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων πρέπει να
περιλαμβάνει:
• Την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων
• Την περίθαλψη των ζώων (αποπαρασίτωση, εμβολιασμό
και στείρωση).
• Την προσωρινή φιλοξενία και την κτηνιατρική φροντίδα
των ζώων που αναρρώνουν σε ειδικό χώρο.
• Την σίτιση
• Την υιοθεσία σκύλων από ενδιαφερόμενους πολίτες
• Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω
ειδικών εκστρατειών.

Αδέσποτα ζώα...
ζήτημα ανθρωπιάς
και πολιτισμού
Την προσπάθεια φροντίδας και προστασίας των αδέσποτων ζώων στη Ναύπακτο έχει αναλάβει, εδώ και δυο σχεδόν χρόνια, ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ναυπάκτου, στηριζό-
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μενος στις προσφορές και την προσωπική εργασία των μελών του.
Σήμερα, και μετά από πολλές προσπάθειες του συλλόγου, παραχωρήθηκε από το Δασαρχείο Ναυπάκτου χώρος
ώστε ο Δήμος να δημιουργήσει το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων της πόλης.
Επιτέλους οι προσπάθειες του συλλόγου βρίσκουν ανταπόκριση, με αρωγό το Δήμο Ναυπάκτου, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των αδέσποτων.
Η ευαισθητοποίηση μας για την φροντίδα και την προστασία των αδέσποτων ζώων είναι άμεση έκφραση του πολιτισμού.
Ας βοηθήσουμε όλοι μας, ουσιαστικά στη διαχείριση
ενός ανθρώπινου τρόπου μεταχείρισης των αδέσποτων ζώων της πόλης μας.
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‘‘Οικο-παραμύθια’’
Τ

α «Οικο-παραμύθια» είναι μια σειρά έξι βιβλίων
της Τζέμης Τασάκου τα
οποία πρωτοκυκλοφόρησαν το 2000
από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.
Το καθένα απ’ αυτά πραγματεύεται ένα θέμα που αφορά τον «οίκο»
μας, το «σπίτι» μας, τον Πλανήτη.
...η καταστροφή των δασών, τα
απειλούμενα είδη, η τρύπα του όζοντος, η λειψυδρία είναι μερικά απ’ τα
θέματα των βιβλίων, όλα αυτά όμως
δοσμένα μ’ έναν τρόπο «παραμυθένιο» που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει το παιδί, αλλά και να το αφυπνίσει...
Έτσι λοιπόν στις σελίδες των «Οικο-παραμυθιών» ζώα και φυτά, πλανήτες και... δροσοσταλίδες, συνομιλούν μεταξύ τους, φοβούνται, ανησυχούν και αναρωτιούνται.
Η «Φοίβη, η Ελαφίνα του Φεγγαριού», μέσα στις φλόγες του Δάσους,
ανήσυχη γυρεύει τα νεογέννητα ελαφάκια της...
Στο «Η Μοναχική Φώκια και το
Παλτό της Κυρίας Πρόεδρου», μια
νεαρή φώκια αποφασίζει να εγκατα-
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σταθεί στην άκρια ενός χωριού... Εκεί
γνωρίζει τον Άρη Καλαμάρι! Τον περίφημο συγγραφέα του Βυθού...
Στο φίλο της το Καλαμάρι λοιπόν,
η φώκια θα πει ότι: «τα πάντα είναι
α-λυ-σί-δα... και η λέξη ‘‘ισορροπία’’, είναι η λέξη-κλειδί»...
Στον «Κόκκινο Γίγαντα», πρωταγωνίστρια είναι η ίδια η Γη! Η καλύτερη φιλενάδα του Ήλιου- αυτός άλλωστε, της χάρισε και «το δώρο της
ζωής...». Τι συνέβη λοιπόν κι ο Ήλιος
θύμωσε μαζί της τόσο πολύ; Γιατί αναγκάστηκε να της δείξει το κακό
του πρόσωπο; Το πρόσωπο του Κόκκινου Γίγαντα;
Δεν είναι φυσικά δυνατό, στο περιορισμένο χώρο ενός άρθρου να
γνωρίσουμε όλους τους ήρωες των
«Οικο-παραμυθιών». Να γνωρίσουμε την Σμέρνα την Σουβλεροδόντα,
τον αδέσποτο Κανέλο ή το Χρυσόδεντρο –που- Τραγουδούσε... Μήτε είναι δυνατό να μιλήσουμε για τη μεγάλη Απεργία των... Δροσοσταλίδων!
Ωστόσο, αποσπάσαμε απ’ την συγγραφέα την

H Τζέμη Τασάκου γεννήθηκε στην
Αθήνα αλλά τα τελευταία πέντε
χρόνια ζει μόνιμα στο χωριό Μαραθιάς κοντά στη Ναύπακτο. Έχει
σπουδάσει Επικοινωνία και Πολιτιστική Διαχείριση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Έχει γράψει μυθιστορήματα για «μεγάλους», αλλά και πολλά παραμύθια για... μεγάλους και παιδιά!

υπόσχεση, ότι, μέσω του περιοδικού
μας, θα έρθει προσωπικά σ’ επαφή
με μαθητές σχολείων της Ναυπάκτου
και με δράσεις πολιτισμικές, θα προσπαθήσουν από κοινού να γράψουν
τη δική τους «πράσινη και μπλε» μικρή ιστορία!
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planetbook

Το πρώτο

περιβαλλοντικό επιτραπέζιο
παιχνίδι είναι γεγονός!
Το πρώτο περιβαλλοντικό επιτραπέζιο παιχνίδι -το Planetbook- είναι
γεγονός! Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Κ.Ε.Α.Ν. είχε την ιδέα να
δημιουργηθεί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα το περιβάλλον, το οποίο
θα συνδύαζε τη ψυχαγωγία με τη γνώση. Η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε με
τη στήριξη της Vodafone, καθώς η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί
έναν από τους κεντρικούς άξονες του πολύπλευρου προγράμματος
Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει η εταιρεία.

Τ

ο παιχνίδι χωρίζεται σε τρεις θεματικές ζώνες: τη
«Γκρίζα ζώνη», με ερωτήσεις που αφορούν σε
γεγονότα και καταστάσεις που επιβαρύνουν τον
πλανήτη, τη «ζώνη της Ελπίδας και της Συμμετοχής», όπου ο
παίχτης προσπαθεί μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να σώσει τον πλανήτη και τη «ζώνη όπου σώζεται ο πλανήτης».
Στη «ζώνη της Ελπίδας και της Συμμετοχής» συμμετέχουν οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις GreenPeace, WWF, Αρχέλων,
Μεσόγειος SOS, ΠΑΝΔΟΙΚΟ, AΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Ευρωπαϊκή Έκφραση.
Η Vodafone επέλεξε να στηρίξει τη συγκεκριμένη
προσπάθεια, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να
δραστηριοποιήσει τους πολίτες να συνεισφέρουν
στο μέτρο που τους αναλογεί στην προστασία του
περιβάλλοντος. Για τη Vodafone, η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί έναν από τους κεντρικούς
άξονες του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής
Υπευθυνότητας που εφαρμόζει. Η εταιρεία μελετά
την επίδρασή της λειτουργίας της στο περιβάλλον
με σκοπό να μειώσει την άμεση ή έμμεση αρνητική
επίδρασή της σε αυτό και να αυξήσει την αντίστοιχη θετική. Ως αποτελέσματα της μελέτης αυτής, η
Vodafone έχει επικεντρωθεί στον τομέα της ανακύκλωσης - με πιο σημαντικό πρόγραμμα αυτό της
ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ,
καθώς και στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας
με συγκεκριμένα προγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η διαχείριση των προγραμμάτων γίνεται

μέσα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο
είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 14001 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων της εταιρείας.
Το Planetbook διατίθεται δωρεάν στους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αρχικά των σχολείων της Δυτικής
Αθήνας, ενώ προγραμματίζεται η μετέπειτα διάθεσή του
στους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων όλης της Αττικής, αλλά και της Περιφέρειας.

13:34:04
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Υβριδικό ενεργειακό έργο στην Ικαρία

>

O πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ) Σίμος Σιμόπουλος, κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης του πρώτου υβριδικού πάρκου της Ικαρίας, τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις όσον αφορά τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας
«Καθημερινή».
Πάντως ο ίδιος χαρακτήρισε θετικό το γεγονός οτι η ΡΑΕ
ανέλαβε την υποχρέωση να παρακολουθεί την πορεία των
έργων και μετά την έκδοση άδειας παραγωγής.
Από την πλευρά της, η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα
Μπιρμπίλη, τόνισε ότι ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος στην
καθυστέρηση των αιτήσεων που αφορούν έργα πράσινης
ενέργειας που έχουν «κολλήσει» στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.
Ο υβριδικός σταθμός της Ικαρίας αποτελείται από ένα αιολικό πάρκο ισχύος 2,7 MW, από δύο μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 4,15 MW και ταμιευτήρες νερού για αποθήκευση ενέργειας.
Ο εν λόγω σταθμός είναι ο πρώτος υβριδικός σταθμός
που έλαβε άδεια παραγωγής το έτος 2002, βρίσκεται υπό

κατασκευή και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του
2010, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2012. Το
κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 23,2 εκατ. ευρώ.
Με το συγκεκριμένο έργο επιτυγχάνεται υψηλή διείσδυση
ΑΠΕ περίπου 50% σε ενέργεια, δεδομένου ότι σήμερα,
λόγω των τεχνικών αδυναμιών των αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων, η διείσδυση των ΑΠΕ δεν υπερβαίνει
το 15 - 20%.

Οικολογικό έγκλημα στην Αρχαία Ολυμπία

>

Σε αποδέκτη αποβλήτων έχει
μετατραπεί ο ποταμός Κλαδέος που διέρχεται από τον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στο press-gr.blogspot.com
Το νερά του είναι κατάμαυρα γεγονός
που δηλώνει ότι κάποιος ρίχνει τα απόβλητά του μέσα στον εν λόγω ποταμό.
Υπάρχει πιθανότητα κάποιο ελαιοτριβείο να ρίχνει όλα τα απόβλητά στον
Κλαδέο (ή σε ρέμα που πέφτει σε αυτόν) παραβιάζοντας στην ουσία τη νομοθεσία, τους όρους της άδειας λειτουργίας του, καταστρέφοντας την τοπική χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, δημιουργώντας ένα οικολογικό έγκλημα, το οποίο είναι και ορατό σε
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όσους τουρίστες επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο.
Καλούμε τον εισαγγελέα, τη Νομαρχία

και το Δήμο να λάβουν άμεσα μέτρα για
να βρεθούν και να τιμωρηθούν υποδειγματικά οι υπεύθυνοι.
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Μαζί μας για το κλίμα KAI ο Πρωθυπουργός

>

Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου
παρέλαβε, στις 10 Δεκεμβρίου στη Βουλή, 56.000 περίπου υπογραφές Ελλήνων πολιτών, καθώς
και περισσότερες από 2.500 κάρτες
από μαθητές ολόκληρης της χώρας
που του ζητούσαν να υπερασπιστεί
στην Κοπεγχάγη, το όραμα για ένα
υγιές μέλλον.
Στις προσδοκίες ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας για μια φιλόδοξη συμφωνία στην Κοπεγχάγη και μια ισχυρή
στάση της Ελλάδας κλήθηκε να ανταποκριθεί ο Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Παπανδρέου, που υποδέχτηκε στη
Βουλή, είκοσι (20) περίπου μαθητές,
συνοδεία αντιπροσώπων του WWF Ελλάς και της Greenpeace.
Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος
θα ηγείτο της Ελληνικής αντιπροσωπίας στην πρωτεύουσα της Δανίας, συζήτησε αρκετή ώρα με τους μικρούς μα-

θητές, ενώ τους ευχαρίστησε θερμά για
τις κάρτες που έλαβε.
Περισσότεροι από 56.000 πολίτες και
2.500 μαθητές από ολόκληρη τη χώρα, απαίτησαν από τον Έλληνα Πρω-

θυπουργό, μέσα από την εκστρατεία
της Greenpeace και του WWF, «Μαζί
για το Κλίμα», να υποστηρίξει μια ισχυρή, νομικά δεσμευτική συμφωνία στην
Κοπεγχάγη.

Αιωρούμενα σωματίδια «καμπανάκι»
από Ε.Ε. για υπερβάσεις!

>

Η ΕΕ έστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην
Ελλάδα και σε ακόμα επτά κράτη μέλη, για υπερβάσεις στις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων
ΡΜ10, τα οποία έχουν διάμετρο μόλις 10 μικρόμετρα
(χιλιοστά του χιλιοστού) και έτσι περνούν μέσα στους
πνεύμονες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας
«Τα Νέα».
Τα οχτώ κράτη μέλη (Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία,
Ουγγαρία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ρουμανία) έχουν καθυστερήσει να συμμορφωθούν με τα όρια που ισχύουν από το 2005.
Τα εν λόγω σωματίδια προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανία,
τα αυτοκίνητα και τις οικιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Μπορεί
να προκαλέσουν άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο
των πνευμόνων και πρόωρο θάνατο.
Πολλά από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ζήτησαν να παραταθεί η προθεσμία για την τήρηση των ορίων μέχρι τον Ιούνιο του 2011.
Για ορισμένα κράτη που καταβάλλουν προσπάθειες συμμόρφω-
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σης, εγκρίθηκαν οι παρατάσεις, ενώ για τα οχτώ κράτη μέλη, η
ΕΕ έστειλε προειδοποιητικές επιστολές.
Η Γαλλία θα λάβει ξεχωριστή επιστολή λόγω ότι δεν ελέγχει και
τις εκπομπές διοξειδίου του θείου.
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Βάλε την πρίζα... στο δέντρο!

>

Η έννοια «πράσινη» ενέργεια αποκτά κυριολεκτική σημασία, όταν πρόκειται τα δέντρα να γίνουν πηγές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος. Όσο
κι αν ακούγεται αδιανόητο, αυτό
ακριβώς είναι το όραμα ορισμένων επιστημόνων, που φιλοδοξούν να μετατρέψουν σε γεννήτριες τα δέντρα γύρω μας!
Η «τρελή» ιδέα κερδίζει έδαφος και,
αν κάποτε υλοποιηθεί, όχι μόνο θα
μπορεί κάποιος να συνδέει μια ηλεκτρονική συσκευή για φόρτιση στον
κορμό ενός δέντρου, αλλά τα ίδια τα
δάση θα μπορούν να παρέχουν ηλεκτρισμό σε τεράστια δίκτυα αισθητήρων, που θα προειδοποιούν έγκαιρα
για πυρκαγιές, σύμφωνα με το New
Scientist.
Είναι ήδη γνωστό ότι αν κάποιος βάλει ηλεκτρόδια από δύο διαφορετικά μέταλλα (συνήθως χαλκό και ψευδάργυρο) σε ένα φυτό (π.χ. πατάτα),
μπορεί να παραχθεί μια μικρή ποσότητα ηλεκτρισμού - κάτι που έχει αξιοποιηθεί δεόντως και σε παιδικά πειράματα.
Πέρυσι, μια ομάδα ερευνητών του
πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ, υπό
τον Αντρέας Μερσίν, έβαλε ηλεκτρόδια από το ίδιο μέταλλο στον κορμό
ενός δέντρου και στο γειτονικό χώ-
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μα και απέδειξε ότι επίσης παράγεται
ηλεκτρικό ρεύμα, πιθανώς από τη διαφορά του pH ανάμεσα στο δέντρο
και το χώμα, μια χημική ανισορροπία
που διατηρείται από τις μεταβολικές
διαδικασίες του δέντρου. Η σχετική
επιστημονική εργασία δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό PloS ONE.
Το ερώτημα είναι αν μπορεί να παραχθεί ρεύμα υψηλότερης τάσης, ώστε
να είναι χρήσιμο. Τα δέντρα φαίνεται
να μπορούν να παράγουν ένα συνεχές
βολτάζ ανάμεσα στα 20 και σε λίγες
εκατοντάδες μιλιβόλτ (ένα millivolt είναι το ένα χιλιοστό του βολτ), δηλαδή πολύ λιγότερο από το ρεύμα τάσης 1,5 βολτ που παράγει μια συμβατική μπαταρία ΑΑ.
Ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος Μπάμπακ Πάρβιτς του Πανεπιστημίου της
Ουάσιγκτον στο Σιάτλ και οι συνεργάτες του, κάνοντας πειράματα με σφεντάμια, κατάφεραν να αυξήσουν την
τάση που παρήγαγε το δέντρο, προσθέτοντας στον κορμό μια συσκευή
ενίσχυσης της τάσης. Ο μετατροπέας αυτός για αρκετή ώρα βρίσκεται
σε φάση αναμονής (stand-by), καθώς
αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια από
το δέντρο και κατά περιοδικά διαστήματα την απελευθερώνει με τάση 1,1
βολτ. Η περιοδικότητα της μετατροπής-ενίσχυσης του ρεύματος ελέγχε-

ται από ένα συνδεδεμένο ρολόι (που
τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό επίσης
από το δέντρο), το οποίο λειτουργεί
στα 350 μιλιβόλτ και καταναλώνει
ένα νανοβάτ ενέργειας.
Ο Πάρβιτς πιστεύει ότι στο μέλλον,
με την περαιτέρω βελτίωση της σχετικής τεχνολογίας, τα δέντρα θα μπορούν να τροφοδοτούν με ενέργεια
ηλεκτρονικές συσκευές, που θα είναι
πάνω στον κορμό τους και οι οποίες θα παρακολουθούν είτε την υγεία
του ίδιου του φυτού είτε την κατάσταση του γύρω περιβάλλοντος. Καθώς
οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο μικρές και λιγότερο απαιτητικές σε ενέργεια, ο Πάρβιτς
οραματίζεται πιο τολμηρές χρήσεις
στο μέλλον, του τύπου... βάλε το κινητό στο δέντρο για φόρτιση!
Μια άλλη ερευνητική ομάδα της αμερικανικής εταιρίας Voltree Power έχει
ήδη κατοχυρώσει μια εμπορική πατέντα για ένα κύκλωμα που τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό δέντρου. Η εταιρία ήδη χρησιμοποιεί αυτά τα κυκλώματα σε καινοτομικούς αισθητήρες
που βρίσκονται πάνω σε δέντρα και
καταγράφουν τη θερμοκρασία και την
υγρασία των δασών. Φέτος η εταιρία
δοκίμασε πιλοτικά ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων που ανιχνεύουν δασικές πυρκαγιές.
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Υπουργικό συμβούλιο
στους πρόποδες του Έβερεστ

>

Το υπουργικό συμβούλιο του Νεπάλ, θέλοντας
να στείλει ένα μήνυμα για την υπερθέρμανση του
πλανήτη και το λιώσιμο των πάγων στα Ιμαλάια, αποφάσισε να συνεδριάσει σε ένα καταυλισμό ορειβατών
στους πρόποδες του Έβερεστ.
Φορώντας κατάλληλο εξοπλισμό όπως, μάσκες οξυγόνου,
μπουφάν, μάλλινα καπέλα, ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μαζί με 21 υπουργούς, μετέβησαν με ελικόπτερο σε καταυλισμό
ορειβατών, που βρίσκεται σε υψόμετρο 5,262 μέτρα.
Στόχος της κυβέρνησης του Νεπάλ, είναι να στείλει ένα μήνυμα στους παγκόσμιους ηγέτες για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εν όψει της Συνόδου της Κοπεγχάγης, η οποία αρχίζει τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου.
Η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στους παγετώνες των Ιμαλαίων.
Η εν λόγω κίνηση, ακολουθεί το παράδειγμα του υπουργικού
συμβουλίου των Μαλβίδων, που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο υποβρύχια συνεδρίαση, για να τραβήξουν την προσοχή
των παγκόσμιων ηγετών για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης

του πλανήτη, στην στάθμη των υδάτων του Ινδικού Ωκεανού.
Λόγω της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας, απειλείται
ολόκληρος ο πολιτισμός μας, δήλωσε ο πρωθυπουργός του
Νεπάλ Madhav Kumar Nepal στους δημοσιογράφους.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων, οι παγετώνες στα Ιμαλάια αναμένεται να λιώσουν μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Η κλιματική αλλαγή «χτυπά» τη Δ. Ανταρκτική

>

Το λιώσιμο των πάγων στη
Δ. Ανταρκτική, μπορεί να
προκαλέσει την άνοδο της στάθμης των θαλασσών κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα, σύμφωνα με έκθεση επιστημόνων του
Επιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου της Ανταρκτικής(SCAR).
Η εν λόγω έκθεση 400 σελίδων, αναφέρεται σε γεγονότα που έχουν προηγηθεί αλλά και στις εκτιμήσεις 100
επιστημόνων από 13 χώρες γενικότερα για το μέλλον της Ανταρκτικής.
Είναι η πρώτη έκθεση που αναφέρεται τόσο αναλυτικά στο αντίκτυπο που
έχει η υπερθέρμανση του πλανήτης
στην Ανταρκτική.
Οι πάγοι λιώνουν με γρήγορους ρυθμούς στην Δυτική Ανταρκτική και μέ-
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χρι το 2100 η στάθμη των επιπέδων
των θαλασσών θα ανέβει 1,4 μέτρα,
δήλωσε ο Colin Summerhayes, επι-

στήμονας από το SCAR.
Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Κλιματική Αλλαγή, το 2007, υποστήριζε ότι το επίπεδο της στάθμης των θαλασσών θα
ανέβει 18-59 cms μέχρι το 2100, αλλά δεν είχε ληφθεί υπόψιν το λιώσιμο των παγετώνων στη Γροιλανδία και
στην Ανταρκτική.
Κατά τη διάρκεια του αιώνα, αναμένεται να διευρυνθεί η «τρύπα του όζοντος» και οι πάγοι θα μειωθούν κατά
το ένα τρίτο.
Περίπου το 90% των παγετώνων στην
Ανταρκτική έχουν αρχίσει και λιώνουν.
Οι επιστήμονες παράλληλα επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι η θερμοκρασία στην Ανταρκτική θα ανέβει κατά 3
βαθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα.
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Ενεργειακοί

>

δεινόσαυροι

Εξαιρετικά ρυπογόνοι και ελάχιστα αποδοτικοί
αποδεικνύονται οι περισσότεροι λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ σύμφωνα με νέα στοιχεία της Greenpeace.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Κοπεγχάγης, η Ελλάδα θα πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά και άμεσα
στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό
απαιτεί εθνική νομοθεσία με φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το
2020, όπως και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την
απόσυρση των πιο ρυπογόνων και μη αποδοτικών
σταθμών της ΔΕΗ στην επόμενη δεκαετία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, οι λιγότερο αποδοτικοί λιγνιτικοί σταθμοί στην Ελλάδα είναι οι ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης Α, οι οποίοι έχουν τεράστιες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη κιλοβατώρα (CO2/
kWh). Συγκεκριμένα, οι σταθμοί της Μεγαλόπολης εκπέμπουν
1,550–1,593 kg CO2/kWh, ενώ οι μονάδες της Πτολεμαΐδας
1,420–1,656 kg CO2/kWh. Οι εκπομπές αυτές είναι διπλάσιες
των αντίστοιχων πετρελαϊκών μονάδων και τριπλάσιες αυτών
των μονάδων φυσικού αερίου (οι οποίες σημειωτέον θα είχαν
καλύτερες αποδόσεις και συγκριτικά μικρότερες εκπομπές αν
ήταν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας).
Με δεδομένο ότι οι λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ καλύπτουν σήμερα περισσότερο από το 57% της ηλεκτροπαραγωγής και
ευθύνονται για το 40% περίπου των εθνικών εκπομπών CO2,
η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τις απαραίτητες
νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει όμως
να υποστηριχθεί από ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ
με στόχο την ταχύτατη απόσυρση των λιγότερο αποδοτικών
λιγνιτικών μονάδων, τη σταδιακή απόσυρση των υπόλοιπων
και την επιθετική προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
«Η ΔΕΗ πρέπει να μειώσει δραστικά τους 50 και πλέον εκατ.

PkM_11_18_32.indd 24

τόνους διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει ετησίως και θα
πρέπει να κλείσει τους πιο ρυπογόνους σταθμούς της για να
το πετύχει», είπε ο Δημήτρης Ιμπραήμ, υπεύθυνος για θέματα
ενέργειας στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.

Η Greenpeace καλεί
την Ελληνική κυβέρνηση:
• Να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το
2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
• Να απαγορεύσει την κατασκευή νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ειδικές εκπομπές μεγαλύτερες από 0,350 Kg
CO2/kWh.

Η Greenpeace καλεί τη ΔΕΗ:
• Να ανακοινώσει αυστηρό και σαφές χρονοδιάγραμμα για
την απόσυρση των λιγότερο αποδοτικών λιγνιτικών και πετρελαϊκών μονάδων.
• Να αναθεωρήσει το επιχειρηματικό της πλάνο με σκοπό
την επιθετική προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης
ενέργειας
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Θετικό για το περιβάλλον
το σχέδιο νόμου για τα δάση

>

Θετικό βήμα για την προστασία των δασών της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της χώρας, θεωρεί η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς το σχέδιο νόμου που προωθείται από το ΥΠΕΚΑ
για την προστασία των δασών. Το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από
το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και πολιτικά γενναία πρωτοβουλία αντιμετώπισης της
αυθαιρεσίας και των πιέσεων για αλλαγή χρήσεων γης σε καμένες
δασικές εκτάσεις. Η σημασία του μάλιστα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη
δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού ΠΕΚΑ κυρίας
Τίνας Μπιρμπίλη, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν οδηγό για
τη θέσπιση αντίστοιχων μέτρων προστασίας του δασικού πλούτου σε
εθνικό επίπεδο.
Ως ιδιαίτερης σημασίας, το WWF Ελλάς ξεχωρίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
που αφορούν στην κατάργηση των δίκαια χαρακτηρισμένων ως «δασοκτόνων» διατάξεων του νόμου 3208/2003, στην ίδρυση υπηρεσίας κατεδαφίσεων και στην άμεση δρομολόγηση της κατάρτισης και κύρωσης των δασικών
χαρτών. Κάθε ένα από αυτά τα σημεία αποτελεί πάγιο αίτημα του WWF Ελλάς
και πολλών άλλων περιβαλλοντικών φορέων και προλειαίνει το έδαφος για
την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων που επί δεκαετίες υποβαθμίζουν τα δάση μας.
Ταυτόχρονα, το WWF Ελλάς υπογραμμίζει ως σημείο προβληματισμού ότι
το εισηγούμενο «πάγωμα» της οικοδομικής δραστηριότητας αφορά μόνο
στις εκτάσεις της Αττικής που κάηκαν τον Αύγουστο του 2009, διατηρώντας
σε ισχύ ευνοϊκές διατάξεις για επίδοξους καταπατητές στα υπόλοιπα καμένα
δάση της χώρας. Επίσης, το σχέδιο νόμου δεν προνοεί για την ενδυνάμωση
των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την προστασία και διαχείριση
των δασών. Σημειώνεται ότι οι κενές οργανικές θέσεις της δασικής υπηρεσίας
εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στο 50%, με αποτέλεσμα για παράδειγμα
την ευθύνη φύλαξης των δασών ολόκληρης της Αττικής να μοιράζονται 49
δασοφύλακες.
Με την ελπίδα ότι η επίλυση αυτού του τεράστιας σημασίας θέματος θα
αποτελέσει άμεση μέριμνα του ΥΠΕΚΑ, το WWF Ελλάς σημειώνει ότι χωρίς
την ανάληψη γενναίων περαιτέρω πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και αναδιάρθρωσης των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της χώρας και χωρίς συνολικό
σχεδιασμό και κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, όλα τα μέτρα θα επιτύχουν μόνο αποσπασματικά αποτελέσματα.
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26 Οικοδιατροφή
Του Δημητρούλη Εμμανουήλ
Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Διατροφή

κατά των ιώσεων

Δ

ιανύουμε ένα πολύ
δύσκολο χρονικό διάστημα όπου η νέα
γρίπη μαζί με τις γνωστές ιώσεις του φθινοπώρου απειλούν την
υγεία μας. Ένα υγιές και δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα είναι αυτό που προστατεύει και θωρακίζει τον ανθρώπινο οργανισμό από τις ιικές απειλές. Ο σημαντικότερος παράγοντας που διαμορφώνει ένα
ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα είναι η υγιεινή διατροφή,
όπως έχει καταδείξει πληθώρα επιστημονικών
μελετών.
Το κλειδί στην
πρόληψη των
ιώσεων είναι η
υιοθέτηση μακροπρόθεσμων
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καλών διατροφικών συνηθειών. Δεν πρέπει να περιμένουμε να ασθενήσουμε για
να εφαρμόσουμε υγιεινή διατροφή και
τρόπο ζωής, αλλά θα πρέπει σε καθημερινή βάση να μεριμνούμε για την κάλυψη
των αναγκών του οργανισμού μας μέσω
της φυσικής διατροφής.
Τα φυσικά τρόφιμα είναι οι καλύτερες
πηγές θρεπτικών συστατικών, καθώς τα
παρέχουν σε μοναδικούς συνδυασμούς.
Για παράδειγμα, ένα πορτοκάλι πλεονεκτεί σε σχέση με ένα συμπλήρωμα βιταμίνης C, αφού είναι καλή πηγή μαγνησίου,
καλίου, φυλλικού οξέος, βιταμίνης B6 και
αντιοξειδωτικών φλαβονοειδών.
Ενώ, γνωρίζουμε ότι η βιταμίνη C είναι
σημαντική για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι πολύ μεγάλες ποσότητες πρόσληψής της δεν επι-

15/12/2009 10:20:06 πμ

Οικοδιατροφή 27

φέρουν επιπλέον προστασία κατά των ιώσεων. Συνολικά γνωρίζουμε ότι για την
προστασία από ιώσεις πρέπει να καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες από φρούτα
και λαχανικά, ώστε να προσλαμβάνονται
οι ποσότητες βιταμινών C, A και Ε που
απαιτούνται.
Από καθαρά διατροφικής απόψεως λοιπόν, θα πρέπει στη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο να καταναλώνουμε μεγάλες
ποσότητες φρούτων και λαχανικών. Δυστυχώς, οι περισσότεροι τείνουν να τρώνε λιγότερα φρούτα και λαχανικά κατά τη
διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Πρέπει σε καθημερινή βάση να καταναλώνονται τουλάχιστον 3 μερίδες λαχανικών (3 κούπες) και 3 μερίδες φρούτων
(3 φρούτα) για να παρέχονται στον οργανισμό οι απαραίτητες βιταμίνες, αντιοξειδωτικά συστατικά και μέταλλα.
Ένας τρόπος να αυξηθεί η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι οι φυσικοί χυμοί. Παρασκευάστε 2 φυσικούς
χυμούς την ημέρα, ιδανικά σε αποχυμωτή, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Πορτοκάλι, γκρέιπ φρουτ, μήλο, ακτινίδιο, μπανάνα, καρότο, ντομάτα, είναι όλα φρούτα και λαχανικά εποχής που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε στους φυσικούς χυμούς σας, προσδίδοντας ποικιλία
στη διατροφή σας που θα σας
καλύψει τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά και θα αναζωογονήσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα.
Επιπλέον, εφαρμόστε τακτικές εμπλουτισμού όλων των
γευμάτων σας με φρούτα
και λαχανικά. Για παράδειγμα, προσθέστε φρούτο στο
πρωινό γάλα με δημητριακά,
στο βραδινό γιαούρτι, στη μεσημεριανή σαλάτα και πιείτε φυσικούς χυμούς με τα κυρίως γεύματά σας. Προσθέστε επίσης λαχανικά σε όλα τα φαγητά που μαγειρεύ-
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ετε, στο τοστ ή το σάντουιτς, ενώ ποτέ μην
τρώτε κυρίως γεύμα χωρίς σαλάτα.
Φυσικά, τα φρούτα και τα λαχανικά δεν
είναι οι μόνες ομάδες τροφίμων που είναι
σημαντικές για την αποφυγή των ιώσεων.
Μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να
περιέχει άπαχα κρεατικά, πουλερικά, γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά, όσπρια,
προϊόντα ολικής αλέσεως και ξηρούς καρπούς. Οι πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και οι ξηροί καρποί παρέχουν στον οργανισμό τα αμινοξέα, απαραίτητα δομικά συστατικά για τις μονάδες
του ανοσοποιητικού συστήματος.
Επιπρόσθετα, οι παραπάνω ομάδες
τροφίμων είναι πλούσιες σε σίδηρο και
ψευδάργυρο, θρεπτικά συστατικά των
οποίων η έλλειψη συσχετίζεται με αδύναμο και αναποτελεσματικό σε αντιμετώπιση λοιμώξεων ανοσοποιητικό σύστημα.
Τα ω-3 λιπαρά οξέα (πέστροφα, σουσάμι,
σαρδέλα, ξηροί καρποί, κολιός) έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος,
όπως και το β-καροτένιο (καρότα).
Οπωσδήποτε, η αποφυγή χαμηλών
σε θρεπτική αξία τροφίμων είναι σημαντική. Υπερβολική πρόσληψη τροφίμων

με πολλή ζάχαρη, κορεσμένα και trans
λιπαρά οξέα, παρέχει πολλές θερμίδες,
ενώ είναι φτωχή σε βιταμίνες και θρεπτικά
συστατικά. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι
αυστηρές δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων, λόγω της έλλειψης ενέργειας και ζωτικών θρεπτικών συστατικών που παρουσιάζεται καταπονούν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνουν το ρίσκο προσβολής από κάποια ίωση.
Παρότι, όπως προαναφέρθηκε, η πρόληψη είναι σημαντική, η σωστή διατροφή είναι αποτελεσματική και για την καταπολέμηση της γρίπης μετά την προσβολή. Συνεπώς, χρειάζεται να γίνονται όσο
το δυνατόν περισσότερα ποιοτικά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά.
Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι κατά τη
διάρκεια της αποκατάστασης και ανάρρωσης από μια ίωση οι θερμιδικές ανάγκες του οργανισμού είναι αυξημένες και
άρα πρέπει να προσλαμβάνεται περισσότερη ενέργεια από την τροφή, γι αυτό το
λόγο ακόμα και όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερη όρεξη, δεν πρέπει να χάνονται γεύματα. Τέλος, η πρόσληψη υγρών (τουλάχιστον 2 lt) ημερησίως
είναι απαραίτητη
για την αποφυγή αφυδάτωσης.
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28 ΟΙΚΟγκρίνιες-προτάσεις

ΟΙΚΟγκρίνιες: Εκφράστε την αποψή σας, την καταγγελία σας...
Οι ΟΙΚΟγκρίνιες είναι η γραμμή επικοινωνίας του Πράσινο+Μπλε με εσάς.
Η φωνή σας δυναμώνει και οι ΟΙΚΟγκρίνιες δυναμώνουν μαζί σας.
Μην διστάζετε να μας στέλνετε αυτά που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας και τις προτάσεις σας,
για να τα μοιραζόμαστε όλοι μαζί.
Αυτές οι σελίδες είναι η δική σας φωνή, το δικό σας οικολογικό βήμα.
Μην σταματάτε.

Γνωρίζω
την
πόλη μου
Αποσπάσματα από
εκθέσεις παιδιών!

Κάπου - κάπου μου αρέσει και πηγαίνω για ψάρεμα ειδικά τις μέρες που έχει καμία βροχούλα και τις περισσότερες φορές φεύγω
με κέρδος, όλο και κάποια τσιμπιά παίρνω. Συνήθως ψαρεύω εκεί
που η Βαριά συναντάει τη θάλασσα, βλέπετε το ποτάμι συμπληρώνει με τροφή εκεί στις εκβολές του τον Κορινθιακό.
Με μεγάλη μου λύπη κάθε φορά βλέπω να κατεβάζει το νερό και
άλλα υλικά, ξένα από αυτά που η κατεβασιά του χειμάρρου συναντά στο πέρασμά της.
Υλικά που χέρι ανθρώπινο πέταξε μέσα στα νερά χωρίς καθόλου
να σκεφθεί τις συνέπειες. Βλέπω επίσης και διάφορα υλικά που
κάποιοι άλλοι, χωρίς και αυτοί να σκέπτονται, αφήνουν δίπλα στις
εκβολές. Μπάζα από οικοδομές, σίδερα κουτιά από χρώματα και
όλα αυτά τα ωραία πράγματα που καταλήγουν στη θάλασσα.
Όλοι φωνάζουν για το περιβάλλον, ότι το καταστρέφουν, οι άλλοι
όχι εμείς, όταν μας βρεθεί η ευκαιρία όμως βάζουμε και ‘μεις το
χεράκι μας.
ό μας
Το Περιοδικ
ι από το
διαβάζεται κα

forum.gr
www.tesyd Φοιτητών
των

κτου

Τ.Ε.Ι. Ναυπά
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Εκφράστε κάθε σας αγωνία, απορία, καταγγελία, ιδέα ή δράση στα...
web:
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www.ecomagazine.gr

Τηλ/Fax: 26340 25016
e-mail: prasino.mple@ecomagazine.gr
Facebook group: Eco Magazine “Πράσινο+Μπλε”
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30 ΤοπικΗαγορά Παραδοσιακό Κηροπλαστείο

Παραδοσιακό
Κηροπλαστείο
Ναυπάκτου

Τ

ο φως ήταν πάντα σύμβολο της ανθρώπινης προόδου, δίνοντας μας χρόνο
για δουλειά, για μελέτη, για δημιουργία.
Το φως προάγει τον πολιτισμό. Το κερί
ήταν μια από τις πρώτες μορφές παραγωγής τεχνητού φωτισμού.
Για δυο χιλιάδες χρόνια φώτιζε τον
δρόμο στους εξερευνητές, τους στρατιώτες, τους ιερείς και τους διανοούμενους. Παραστάσεις σε σπηλιές και σε
αρχαίους αιγυπτιακούς τάφους, αποδείχνουν τη χρήση των κεριών από τότε. Η
κηροπλαστική, σαν ξεχωριστός κλάδος
τέχνης, ήταν γνωστή στους Αιγυπτίους,
στους Πέρσες, στους ανατολικούς λαούς
και φυσικά στους Έλληνες.
Ο Πλίνιος, στον πρώτο μ.Χ. αιώνα
αναφέρει, ότι τα κεριά στη Ρώμη και στην
Ελλάδα γινόταν από κλωστές λινού τυλιγμένες με πίσσα και κερί. Στο Μεσαίωνα, οι φτωχότεροι έκαιγαν ξύγκι και οι
πλουσιότεροι κερί μέλισσας. Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, η κηρήθρα και το ξύγκι ήταν τα μόνα στερεά υλικά για την κατασκευή κεριών. Το 1859, με τη γενίκευση της χρήσης του ακατέργαστου πετρε-
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λαίου, η παραφίνη αποδείχτηκε ένα κατάλληλο υποπροϊόν για την κατασκευή
κεριών και μέχρι σήμερα είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο.
Από τα λίγα παραδοσιακά επαγγέλματα είναι και αυτό του κηροπλάστη.
Εδώ και εβδομήντα δυο χρόνια το παραδοσιακό κηροπλαστείο των Αδελφών
Κατσαντώνη, τρεις γενιές σχεδόν, εξακολουθεί και παράγει το κερί, με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά και σύμφωνα με τις

επιταγές και απαιτήσεις των πελατών. Ξεκινώντας από το 1937 η οικογένεια ασκεί
την τέχνη της κηροπλαστικής φθάνοντας
μέχρι τις μέρες μας. Στο εργαστήριο στη
Ναύπακτο δημιουργεί με τον παραδοσιακό τρόπο, από «καθαρά» και γνήσια
υλικά, που εξασφαλίζουν τέλεια και σταθερή καύση χωρίς καπνούς δυσοσμίες
και σταξίματα για κάθε χρήση και γούστο, από το μελισσοκέρι μέχρι διακοσμητικά κεριά και συνθέσεις.
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